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Další hodnocení:
Tato práce je téma komunikace obchodního centra. Cíl je jasně stanoven. Teoretická část práce je solidní přípravou
na část praktickou. Metodická část jasně specifikuje, jak autorka provedla výzkum a v praktické části prezentuje
jeho výsledky a svá doporučení. Citace jsou v pořádku, zdrojů literatury je dostatečné množství. Práce obsahuje
několik překlepů, je relativně krátká a autorčina doporučení jsou jen tři a jsou spíše subjektivní než že by se jednalo
o výsledek dotazníkového šetření. Díky tomu hodnotím velmi dobře.
Otázka č. 1 vztahující se k tématu práce:
Jakým způsobem byste hodnotila efektivitu vámi zavedených návrhů?
Otázka č. 2 vztahující se k tématu práce:
Jakým způsobem byste změnila poměr výdajů, kdybyste řídila marketingovou propagaci obchodního centra? Kde
byste přidala a kde ubrala peníze v rozpočtu? Proč?
Otázka č. 3 vztahující se k tématu práce:

Ostatní otázky vztahující k tématu práce:

Klasifikace

výborně
X

velmi dobře
dobře
nevyhovující

Datum: 08.06.2016

Podpis oponenta práce

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S.
info@vsem.cz, www.vsem.cz

